Nordborg Kirke
58. årg.

Der væltes og fældes, 4
thi tingene ældes. November
2016
Gennem en del år har der været talt om konfirmandstuens forfald og
særdeles upraktiske indretning. Det har været en langtrukken sag at
komme igennem med, da myndighederne har været forelskede i den sjældent sete gavl, der
skulle rumme en stor kulturhistorie i bindingsværket. Nogle
af os har haft svært ved at se
det bevaringsværdige, hvorfor
vi med stor glæde endelig har
fået tilladelse til at rive ned.
Når det endnu ikke er sket, skyldes det, at byggetilladelsen til den
nye sognegård har ladet vente på sig. Nu er den på vej.
På øverste billede kan man ane en træstub mellem de to gavle, Her
stod et kæmpetræ, der måske engang er blevet lynramt, idet stammen
var kløvet. I den senere tid har man været lidt nervøs for at færdes
under træet, da der med jævne mellemrum faldt grene ned, der kunne
koste liv og lemmer for børn og voksne, der måtte befinde sig under.
Samtidig er der ryddet ud blandt andre træer i haven og i området,
hvor sognegården kommer til at ligge. 			
P. Berg

Nyt menighedsråd

Velkommen til et nyt menighedsråd

Første søndag i advent er kirkens nytårsdag. Det er samtidig dagen, hvor det nye
menighedsråd tager over efter det gamle,
der var skrumpet lidt. Alle suppleanter
var efterhånden taget i brug.
Nu har vi i en række blade bragt artikler om valget, der skulle afholdes, og
nu kan vi meddele, at alle pladser blev
besat ved opstillingsmødet. Der er fire
fra det gamle råd, der fortsætter, og der
er valgt fire nye, så antallet passer.
De fortsættende medlemmer er Per
Østergaard, Lis Dybsø, Inger Andersen
og Poul Berg. De nyvalgte er Lisbeth
Simonsen, Lone Petersen, Heidi Grandt
og Helga Komischke.
Nu skal vi ved første møde ”føle hinanden på tænderne”, som man siger. Det
skal forstås på den måde, at vi gerne vil
finde de individuelle kompetencer, så
alle kan gøre bedst mulig nytte på de felter, hvor den personlige styrke ligger.
Vi glæder os over at være fuldtallige igen, for der bliver nok at tage fat
på i den nye periode. Her tænkes ikke
mindst på byggeri og indretning af
den nye sognegård, som vi ser meget
frem til at kunne byde menigheden ind
i til forskellige mødeaktiviteter som
foredrag og meget andet. Bare tanken
om, at gulvene bliver i samme plan, er
frydefuld. Hidtil har vi skullet bære alt
fra køkkenet ”ned” i salen, fordi man
ikke kunne køre med en vogn.
Samtidig med opbygningen sker der
ting og sager i området med nyplantninger, hvor vi har måttet fjerne mange
gamle og syge træer. Skulle der være
nogen foruden dem, der har ringet til

mig og spurgt om, hvorfor vi har fjernet
alle træer og buske i præste- og sognegårdshaven, så er svaret: Den store lind
ved bagtrappen af præstegården var ca.
200 år gammel, 30 meter høj, to meter
i diameter og vejede mellem 80 og 90
tons. Den var revnet og rådden.
Hækken omkring haven bestod af ca.
20 forskellige slags buske. De fleste af
frugttræerne var efterhånden udtjente,
ligesom de gamle kastanjer over mod
kirkegården var fyldt med sygdom, men
det kræver jo, at man kommer tæt på for
at se lidelserne.
Vi har nu fået lavet en ny plan over
haven, som vi starter med til foråret. I
første omgang planter vi en bøgehæk om
hele haven og sår græs, og derefter vil
vi i takt med tid og penge beplante den
flotteste have på Als.
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Endelig er der en vigtig sag endnu. I
afvigte periode har vi ansat to præster
og tre barselsafløsere. Det er mere end
mange menighedsrådsmedlemmer nogensinde prøver. Nu skal vi i det nye råd
i gang med den sjette ansættelse af en
forhåbentlig blivende præst pr. 1. april.
Per Østergaard

Vi byder igen velkommen til ny præst

I Nordborg-Oksbøl Pastorat er vi så privilegerede, at provst og biskop har givet
os lov til at få en fast vikar, indtil der igen er ansat en ny blivende præst.
Det er Fin Petersen, der bliver vor konstituerede kirkebogførende sognepræst
indtil videre.						
Camilla Lauridsen

Jeg er en årgang 1948.
Født i Varnæs og vokset
op i Aabenraa.
Efter skoletiden og
værnepligten i Haderslev
og Sønderborg begyndte
jeg at studere på Aarhus
Universitet.
I min studietid arbejdede jeg i kortere og
længere perioder som
rejseleder. Det blev vel
til i alt otte år.
Efter at jeg blev sognepræst i ØrumDaugård-Urlev Pastorat i Hedensted
Provsti, drev jeg i min fritid et lille
rejsebureau med speciale i så forskellige destinationer som Finland, Sverige,
Estland, Frankrig, Skotland og Kina.
I min tid som sognepræst arrangerede jeg foredrag hver anden uge fra
efterårsferien til begyndelsen af marts.
Samtidig stod jeg for koncerterne. Jeg
indførte ‘morgensang’ i kirkerne, hvor
jeg fortalte om salmerne og sangene på
bedste højskolemanér.
Da jeg blev 67 sidste år, gik jeg på
pension, og min kone og jeg flyttede til
min gamle barndomsby Aabenraa. Jeg
savnede dog landet, så her den 1. oktober
flyttede vi ud på landet igen - til Iller
ved Broager.

Jeg forblev dog ikke pensionist i ret
lang tid. Fra februar i år og nogle måneder frem var jeg konstitueret sognepræst
i Øster Løgum og Genner Pastorat.
Herudover har jeg afløst i Løjt Kirkeby,
Kliplev, Ensted, Bov, Holbøl, Felsted,
og Varnæs, hvor jeg lige har afsluttet et
konfirmandhold.
Fra 1. august til 31. oktober var jeg
konstitueret som sognepræst i Christians
Sogn i Sønderborg.
Nu glæder jeg mig til at være præst
for menighederne i Nordborg og Oksbøl
den næste periode og til samarbejdet
med Camilla.
Fin Petersen
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Velkommen til ny midlertidig præst

Her præsenterer Fin sig selv:

Kirketjenerens kreativitet

Alle kender til, hvordan man hjemme
pynter op ved forskellige lejligheder og
højtider. Det samme gælder i kirken.
Her har det dog en afgørende betydning,
hvilken kreativitet kirketjeneren er i
besiddelse af.
Efter høstgudstjenesten i år kom der
mange rosende bemærkninger om den
bemærkelsesværdige udsmykning, som
Hanne Dahl Christensen havde skabt.

Høstgudstjenesten

Dagene forinden havde Hanne været
rundt på egnen for at finde solsikker,
halmballer og frugter, der skulle indgå
i kirkens udtrykte taknemmelighed for
det udbytte, som vi var blevet velsignet
med i sommerens løb. Heri ligger en
erkendelse af, at selv kan vi ikke sætte
et blad på en nælde.
Pastor Jette Colding havde aldrig set
noget lignende, hvorfor hun bad Hanne
lade det blive stående lidt endnu, hvorved det også var udsmykning til den
senere gospelkoncert.
Vi fotograferede opstillingerne og fik
Hanne overtalt til at sætte sig ved en. Jo,
på den betingelse, at billedet ikke blev offentliggjort. Vi lovede dog ikke noget.
Poul Berg
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Kirkediget

Kirkediget er endelig kommet under behandling. Herover nedrivning
og fjernelse af træer, og få dage senere er diget næsten oppe igen.

Julekoncert

publikum og har haft stor succes bl.a.
med sit julealbum “A merry little Christmas”, som vi også skal høre musik fra.
Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen.

Torsdag den 4. december kl. 16.00

Billetter købes på Ticketmaster.dk til
en pris af 215 kr. incl. gebyr.
Du kan evt. få hjælp til netkøb af billet
ved at møde op på kirkekontoret, Tontoft
3, tirsdag-torsdag mellem kl. 9 og 12
medbringende dit visakort.

Julekoncerter

Der er ikke nummererede billetter til
koncerten. Begrænset antal.

A Merry Little Christmas
Marie Carmen Koppel

Julestemningen vil brede sig i Nordborg Kirke den 4. december kl. 16-18!
For denne dag gæstes byen af Danmarks
største stemme, Marie Carmen Koppel,
som vil give os en julekoncert helt ud
over det sædvanlige.
Marie Carmen Koppel er Danmarks
ukronede soul- og gospeldronning og
kendt for at give sine tilhørere musikoplevelser med nærvær, intensitet og
musikalitet på internationalt niveau.
Hendes uovertrufne sangteknik er bl.a.
inspireret af ophold i New York, hvor
hun fik den amerikanske gospeltradition
ind under huden. Med sin uforlignelige
stemme og musikalske feeling synger
hun sig helt ind under huden på sit publikum, og man går aldrig uberørt fra en
af hendes koncerter.
Marie Carmen Koppel har gennem
en årrække opbygget et stort og trofast

Julekoncert
Torsdag den 8. december kl. 19.00
Nordalskoret
Dirigent: Sebastian Clasen
Nordborg Amatørorkester
Dirigent: Børge Larsen
Vokalsolist:
koncertsangerinde Alice Daus
Der spilles værker af
J.S. Bach og G.P. Telemann
			

			

6

Er sponsor for
Nordborg Amatørorkester.

Søndag den 26. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
for børnefamilier i Oksbøl Kirke.
Alle børn fra Oksbøl og Nordborg er
velkomne til at møde op i udklædning.
Vi skal synge og lytte til rytmisk musik
i kirken.
Bagefter ser vi en tryllekunstner i konfirmandstuen og slår katten af tønden,
inden vi spiser fastelavnsboller.
Tilmelding senest den 24. til Camilla
på tlf. 74 45 11 42 eller csh@km.dk
Hilsen og på gensyn
Camilla Lauridsen

Nytårsgudstjeneste

Lørdag den 31. december kl. 14
v. Fin Petersen
Gå det nye år i møde med en dejlig
festgudstjeneste og ønsk din nabo godt
nytår, inden det hele går i gang!
Vi inviterer for første gang til nytårsgudstjeneste selve nytårsaftensdag og
byder efterfølgende på et glas bobler og
lidt kransekage i kirken.
Det bliver festligt - næsten ligesom
juleaften - til denne gudstjeneste i fællesskab med konstitueret sognepræst
Fin Petersen.
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Fastelavnsgudstjeneste
for voksne i Nordborg Kirke.
Søndag den 26. februar kl. 19
Fastelavn er et festligt indslag for vore
børn. Men denne aften bliver fastelavn
også festlig for de voksne! Vi lukker
kirkedøren op til en gudstjeneste, som
vil stå i klezmermusikkens tegn.
Klezmermusik forstås i dag som
dansemusik, der er udviklet blandt
østeuropæiske jøder. Gamle jødiske
musiktraditioner blandede sig her med
sigøjner- og balkanmusik. Klesmermusikken kan noget helt særligt. Den taler
til hjertet med længsel, håb og glæde og
er ofte meget medrivende.
Camilla Lauridsen

Jul - nytår - fastelavn

Fastelavn

Familie/børnegudstjeneste
Juleaften kl. 11
I nærheden af de to fine grantræer i
kirken skal vi høre en dejlig historie og
synge de kendte julesalmer.
Gudstjenesten bliver i børnehøjde, så
kom gerne med til en afslappet og hyggelig time, inden hele juleriet sådan for
alvor går i gang derhjemme.
Hvem ved? Måske er der en lille overraskelse til sidst. - Med venlig hilsen
Camilla Lauridsen

Julehjælp
Hvis du er værdigt trængende og bosat i
sognet, kan du inden den 10. december
søge om julehjælp fra Nordborg Kirke.
Ansøgningen med oplysninger om familieforhold samt økonomi sendes til sognepræst Camilla S. Lauridsen på csh@km.dk
eller der kan ringes på telefon: 74451142
ml. kl. 12-13 mandag - torsdag.
Sognepræsten har tavshedspligt mht.
ansøgningerne. Efter den 10. december
vil ansøgerne få at vide, om de er blevet
indstillet til julehjælp.
Camilla Lauridsen

Diverse

Fredslyset

Fredslyset kommer til Nordborg
onsdag den 23. november.
Vi mødes ved Tangshave kl. 18, hvor vi
går ind og synger på plejehjemmet.
Kl. 18.30 går vi i optog gennem byen
til kirken, hvor vi kl. ca. 19 deltager i en
lille gudstjeneste for hele familien.
Fredslyset er et lys for fællesskab - et
lys for forståelse - et lys for fred og
venskab - et lys for tolerance - et lys
for nødlidende og ensomme - et lys for
aktivt hjælpende - en gave, som skal lyse
op i adventstiden - en gave til dig, så du
kan tænde et til glæde for andre.
Sct. Georgs Gildet, Nordborg

Lørdagsdåb

Fremover vil det være muligt at holde
barnedåb en lørdag på forudbestemte
datoer. Det vil foregå ved en særlig lille
dåbsgudstjeneste på maks. ½ time.
Første mulighed er den 14. jan. kl. 11
ved sognepræst Camilla S. Lauridsen.

Santalkredsen skifter navn til:

Saraswatipur Venskabsforening
Danmission arbejder ikke længere i
Bangladesh. Der er derfor stiftet en ny
forening, som arbejder for Saraswatipur
Boarding School, som vi i Santalkredsen har støttet i mange år, og som vi
fortsat gerne vil støtte.
Eftermiddagene vil fortsætte på
samme måde som hidtil. Vi samles i
Fangels Have 5, indtil Sognegården
står færdig.

Vi mødes den 30. november kl. 14.30,
hvor vi har spil. Tag en lille gave med.
Herefter den 25. januar og 22. februar.
Onsdag i marts flyttes til den 22.
Alle er hjertelig velkomne.
Ønsker man kørelejlighed
så ring blot til 74 45 18 72.
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Venlig hilsen
Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen

Kalender

Døbte

November
07. kl. 14.00
08. kl. 19.00
23. kl. 18.00
30. kl. 14.30

Lilja Hornbech Lass
Rasmus Moltesen Andresen
Naya Stokbæk Hansen
Mia Lykke Hakanowitz
Birk Pihl Christensen
Mille Moberg Pedersen
Joanna Irene Høyer Rasmussen

December
04. kl. 10.30
04. kl. 16.00

Viede

Fia Lønne Sandgaard &
Rasmus Lindstrøm Hansen
Christine Kähler Haldborg
& Danny Skinner Wilkenskjeld

10.
18. kl. 10.30
31. kl. 14.00

Afsked med Jette Colding
Julekoncert med
Marie Carmen Koppel
Lionstrik - vi giver brød
Tag en lille pakke med.
Julekoncert med Nordalskoret og Nordborg Amatørorkester
Frist for julehjælp-ansøgn.
Velkomst til Fin Petersen
Nytårsaftensgudstjeneste

Januar
02. kl. 14.00
10. kl. 19.00
25. kl. 14.30

Lionstrik - brød med
Menighedsrådsmøde
Saraswatipur

Februar
06. kl. 14.00
14. kl. 19.00
22. kl. 14.30
26. kl. 10.30
26. kl. 19.00

Lionstrik - brød med
Menighedsrådsmøde
Saraswatipur
Fastelavn i Oksbøl
Fastelavn i Nordborg

Marts
06. kl. 14.00
14. kl. 19.00
22. kl. 14.30

Lionstrik - brød med
Menighedsrådsmøde
Saraswatipur

April
03. kl. 14.00
11. kl. 19.00

Lionstrik - brød med
Menighedsrådsmøde

05. kl. 14.00
08. kl. 19.00

Kirkelig velsignelse:
Janni Bjerringgaard Vejlin
& Kenneth Bjerringgaard Jepsen

Afdøde

Allan Koch
Elisabeth Petersen
Folmer Ingemann Nielsen
Selma Marie Johansen Feldsted
Ellen Larsen
Hans Lütken Nielsen
Mogens Rathmann
Frode Christensen
Hans Jocob Steger
Freddie Paulsen
Grethe Holst
Gerda Karoline Gundersen
Jørgen Sarsgaard
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Lionstrik - brød med
Menighedsrådsmøde
Fredslyset
Saraswatipur - Spil

Personlige begivenheder og kalender

Fra 15. august til 31. oktober 2016

Kirken

SOGNEPRÆSTER:
Indtil 8. december:
Jette Colding Frederiksen (konst.)
(Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed)
Bispegade 5 - 1. tv. 6100 Haderslev
Tlf. 20 49 66 79 mail: jkf@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13.
Mandag er fridag.

FØDSEL
Er man ikke gift, skal faderskab anmeldes på rådhuset senest 14 dage efter
fødselen. Blanketten ”Omsorgs- og
ansvarserklæring” findes på
www.personregistrering.dk

Efter 8. december:
Fin Petersen (konstitueret)
Illerstrandvej 17, 6310 Broager
Tlf. 20 49 66 79 mail: frp@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13.
Mandag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.

Camilla S. Lauridsen
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 42 mail: csh@km.dk
Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl. 12 - 13
samt efter aftale.
Fredag er fridag.

VIELSE
Henvendelse sker til kirkekontoret.
Angående prøvelsesattest henvender
man sig på rådhuset i den kommune,
hvor en af parterne bor.

DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2017
den 23. april.

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet
til kirkekontoret i bopælssognet.

Organist: Karen Bruun Lawrence
Tlf. 61 36 35 88
mail: karen_lawrence@hotmail.com

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til kirkekontoret.

Kirkesanger: Annette Lorenzen
Tlf. 29 28 80 17 mail: anl@km.dk

KIRKEGÅRDEN
Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
mail: nordborgkirke@hotmail.com

KIRKEKONTOR
Sognegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 29 28 80 17
Kontortid: Tirsdag - torsdag 9 - 12
Kordegn: Annette Lorenzen
mail: anl@km.dk
Kirketjener: Hanne Dahl Christensen
Tlf. 21 38 97 17
mail: h6200@hotmail.com
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Spirekorundervisning.
Børn fra 0. til 2. klasse tilbydes undervisning på Nordalsskolen onsdage kl.
14-15 af organist og korleder Christiane
Wattenberg.
Børnene undervises i træning af sangstemmen ved hjælp af diverse øvelser
– en slags fitness for stemmen.
Sanglege og danse vil også være på
programmet i den ugentlige korseance,
ligesom sange, viser og salmer vil det.
Hvis du har lyst til at være med, kan
du ringe til Christiane Wattenberg på
telefon 50 82 81 76

Nordborg Kirkes ungdomskor
Under Karen Lawrences sygemelding er
korprøverne overtaget af organistafløser
Birgitte Romme.
Vi øver fortsat tirsdage kl 15 - 16.
Da flere af tidligere korsangere nu er
på efterskole, er der plads til nye korsangere – både piger og drenge fra 5.
kl. og opefter.
Koret øver i kirken. Nye kormedlemmer medvirker i søndagens gudstjeneste efter 2-3 mdr. oplæringstid. Der
er mulighed for at tjene en mindre løn
som kirkekorsanger. Lønnen reguleres
efter alder.
Er du interesseret i at være med i kirkekoret, kontakt da Birgitte Romme
tlf 41 57 05 19 eller broa@bbsyd.dk

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 19.00
i konfirmandstuen.
I byggeperioden bliver det i Oksbøl
Kirkes konfirmandstue.
8. november - 10. januar,
14. februar - 14. marts - 11. april

»Nordborg Kirke«

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Camilla Lauridsen (ansvarsh. red.)
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne
modtager stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Deadline 3. februar.

Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
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Kirkekorene

Kirkens børne- og ungdomskor

GUDSTJENESTER

Højmesse
Højmesse + kaffe + kirkebil
Aftengudstjeneste
Højmesse med præsentation af
nyt menighedsråd
Afskedsgudst. f. Jette + konf.stue
Højmesse
De 7 Læsninger + velkomst for
Fin Petersen + konfirmandstue
Børne/familejulegudstjeneste
Julegudstjeneste
Højmesse
Henviser til Egen Kirke
Gudstj. + bobler og kransekage
Henviser til Havnbjerg Kirke
Aftengudstjeneste
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Henviser til Oksbøl Kirke
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Børne/familiegudstj. i Oksbøl
Musikgudstjeneste m. klesmer
CL:
JC:
FP:
KH:
NN:

Camilla Lauridsen
Jette Colding Frederiksen
Fin Petersen
Kitty Hovgaard Jensen
Ukendt

Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45
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PoBe sats & repro 21 41 16 32

NOVEMBER
13.
9.00
25. s.e. trinitatis
JC
20.
10.30
Sidste s. i kirkeåret CL
23.
19.00
Fredslyset
JC
27.
10.30
1. s. i advent
CL
					
DECEMBER
04.
10.30
2. s. i advent
JC
3. s. i advent
CL
11.
10.30
18.
10.30
4. s. i advent
FP
					
24.
11.00
Juleaften
CL
24.
14.00
Juleaften
NN
25.
14.00
Juledag
CL
26.
10.30
2. juledag
KH
31.
14.00
Nytårsaften
FP
JANUAR
01.		
Nytårsdag
NN
06.
19.00
Helligtrekonger
CL
08.
10.30
1. s.e. H3Konger
FP
15.
9.00
2. s.e. H3Konger
CL
22.
10.30
3. s.e. H3Konger
FP
29.
16.00
4. s.e. H3Konger
CL
FEBRUAR
02.
19.00
Kyndelmisse
FP
05.
10.30
5. s.e. H3Konger
FP
12.
9.00
Septuagesima
FP
19.
10.30
Seksagesima
CL
26.
10.30
Fastelavn
CL
26.
19.00
Fastelavn
CL

